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  קידוש לבנה

 ָ�ל ַהְלל�ה� :ַ�ְמר�ִמי� ַהְלל�ה� ַהָ�ַמִי� ִמ יי ֶאת ַהְלל� ַהְלל�ָי�
 ��ְכֵבי ָ�ל ַהְלל�ה� ְוָיֵרחַ  ֶ�ֶמ� ַהְלל�ה� :ְצָב�יו ָ�ל ַהְלל�ה� ַמְל�ָכיו

�� ֶאת ְיַהְלל� :ַהָ�ָמִי� ֵמַעל ֲאֶ�ר ְוַהַ�ִי� ַהָ�ָמִי� ְ�ֵמי ַהְלל�ה� :א�רֵ 
  :ַיֲעב�ר ְולֹא ָנַת ָחק ְלע�ָל� ָלַעד ַוַ$ֲעִמיֵד� :ְוִנְבָרא� ִצָ�ה ה�א ִ�י יי
  

 �ְבר�חַ . ְ�ָחִקי� ָ�ָרא ְ�ַמֲאָמר� ֲאֶ�ר. ָהע�ָל� ֶמֶל'ְ  ֱאלֵֹהינ� יי (ָ)ה ָ�ר�'ְ 
�.ֹא ָלֶה� ָנַת �ְזַמ חֹק. ְצָב�� ָ�ל ִ,יוֶ �/� 1ִ1ָי�. ַ)ְפִקיָד� ֶאת ְיַ

ָ.ת� ֱאֶמת ,�ֵעל. ק�ָנ� ְרצ� ַלֲע�1ת �1ְֵמִחי�  �ַמר ְוַלְ.ָבָנה. ֱאֶמת ֶ�ְ,ע2
� ְלִהְתַח3ֵ� ֲעִתיִדי� ֶ�ֵה� ָבֶט ַלֲעמ�ֵסי ִ)ְפֶאֶרת ֲעֶטֶרת. ֶ�ִ)ְתַח3ֵ

 ְמַח3ֵ� יי (ָ)ה ָ�ר�'ְ  :ַמְלכ�ת� ְ�ב�ד ֵ�� ַעל ְלי�ְצָר� �ְלָפֵאר. ְ�מ�ָת�
  :ֳחָדִ�י�

  :��ְרֵא'ְ  ָ�ר�'ְ  ק�ֵנ'ְ  ָ�ר�'ְ  ע�1ֵ'ְ  ָ�ר�'ְ  י�ְצֵר'ְ  ָ�ר�'ְ   . פ"ג

  :פ"ג ואומר פ"ג ורוקד

�� א�ְיַבי ָ�ל י�ְכל� לֹא ַ�'ְ  ָ�'ְ  ִלְנג�עַ  ָיכ�ל ְוֵאיִני ְ�ֶנְג3ֵ'ְ  ר�ֵקד ֶ�ֲאִני ְ�ֵ
  :ְלָרָעה ִ�י ִלְנג�עַ 

  :ָ��ֶב ִי3ְמ� ְזר�ֲע'ָ  ִ�ְגדֹל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶה� ִ),ֹל   .פ"ג

  :ִ),ֹל ֲעֵליֶה� ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִ�ְגדֹל ְזר�ֲע'ָ  ִי3ְמ� ָ��ֶב   .פ"ג

  :ְוַקָ$� ַחי ִי1ְָרֵאל ֶמֶל'ְ  3ִָוד       :פ"ג
  

  :ֲעֵליֶכ� ָ�ל��     .פ"ג לחבירו ואומר

�ל�� ֲעֵליֶכ�     .פ"ג משיבו וחבירוָ:  

  :�ֵמ ִי1ְָרֵאל �ְלָכל ָלנ� ְיֵהא ט�ב �ַמָ:ל ט�ב ִסָ�   .פ"ג
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 ד�ִדי �3ֶמה ַהְ>ָבע�ת ַעל ְמַקֵ,; ֶהָהִרי� ַעל ְמַדֵ.ג ָ�א ֶזה ִהֵ/ה �3ִדי ק�ל
 ַהַח.�נ�ת ִמ ַמְ�ִ>יחַ  ָ�ְתֵלנ� (ַחר ע�ֵמד ֶזה ִהֵ/ה ָה(ָ$ִלי� ְלעֶֹפר א� ִלְצִבי
 ָיב�א ֵמ(ִי ֶהָהִרי� ֶאל ֵעיַני ֶאָ=א ַלַ�ֲעל�ת ִ�יר :ַהֲחַרִ�י� ִמ ֵמִצי;
 ָינ�� (ל ַרְגֶל'ָ  ַל��ט ִ$ֵ) (ל :ָו�ֶר; ָ�ַמִי� ע1ֵֹה יי ֵמִע� ֶעְזִרי :ֶעְזִרי

 ְולֹא ָינ�� לֹא ִהֵ/ה :�ְֹמֶר'ָ � ַיד ַעל ִצְ.'ָ  יי �ְֹמֶר'ָ  יי :ִי1ְָרֵאל �ֵֹמר ִייָ
 ִיְ�מֹר ָרע ִמָ�ל ִיְ�ָמְר'ָ  יי :ַ�ָ.ְיָלה ְוָיֵרחַ  ַיֶ�ָ�ה לֹא ַהֶ�ֶמ� י�ָמ� :ְיִמיֶנ'ָ 

  :ע�ָל� ְוַעד ֵמַעָ)ה �ב�ֶא'ָ  ֵצאְת'ָ  ִיְ�ָמר יי :ַנְפֶ�'ָ  ֶאת

:� ִ�ְרִקיעַ  ַהְלל�ה� ְ�ָקְד�� ֵאל ַהְלל� ַהְלל�ָי�  ִ�ְגב�רָֹתיו ַהְלל�ה� :ע2
 :ְוִכ/�ר ְ�ֵנֶבל ַהְלל�ה� ��ָפר ְ�ֵתַקע ַהְלל�ה� :>3ְ2ל� ְ�רֹב ַהְלל�ה�
ָ>ב ְ�ִמִ/י� ַהְלל�ה� �ָמח�ל ְ�תֹ< ַהְלל�ה� �ַמע ְ�ִצְלְצֵלי ַהְלל�ה� :ְוע2ָ 
  :ַהְלל�ָי� ָי� ְ)ַהֵ.ל ַהְ/ָ�ָמה �ֹל :ְתר�ָעה ְ�ִצְלְצֵלי ַהְלל�ה�

  

 ְ,ֵני ְלַהְקִ�יל ֶאָ.א ִי1ְָרֵאל ָזכ� לֹא ִאְלָמֵלי ִיְ�ָמֵעאל ַרִ�י ְדֵבי ָ)ָנא
�ַמִי� ֲאִביֶה�ָ�ַ� ָצִרי'ְ  ִהְלָ�'ְ  (ַ�ֵיי �ַמר. 3ַָי� ַ�חֶֹד� (ַחת ַ,ַע� ֶ

   :�3ָד� ַעל ִמְתַרֶ,ֶקת ַהִ�ְדָ�ר ִמ ע�ָלה זֹאת ִמי :ְמע�ָמד ְלֵמיְמָרא

 ְולֹא ַהְ.ָבָנה ְ,ִגיַמת ְלַמ.ֹאת ֲאב�ַתי ֵואלֵֹהי ֱאלַֹהי יי ִמְ.ָפֶני'ָ  ָרצ� ִויִהי
 ְיֵמי ִ�ְבַעת �ְכא�ר ַהַחָ�ה ְ�א�ר ַהְ.ָבָנה א�ר ִויִהי. ִמע�ט ��� ָ�� ִיְהֶיה

 ַהְ�אֹר�ת ְ�ֵני ֶאת ֶ�ֶ/ֱאַמר. ִמע�ָט� ק�ֶד� ֶ�ָהְיָתה ְ�מ� ְבֵראִ�ית
�ָ�ת�ב ִמְקָרא ָ�נ� ְוִיְתַקֶי� :ַהְ>ד�ִלי�ֶ �� 3ִָויד ְוֵאת ֱאלֵֹהיֶה�י י ֶאת �ִבְק

  :�ֵמ. ַמְלָ��

 ִאָ)נ� ָ,ָניו ָיֵאר ִויָבְרֵכנ� ְיָחֵ/נ� ֱאלִֹהי� :ִ�יר ִמְזמ�ר ִ�ְנִגינ�ת ַלְמַנֵ?חַ 
 ֱאלִֹהי� ַעִ�י� י�ד�'ָ  :ְי��ָעֶת'ָ  >�ִי� ְ�ָכל 3ְַרֶ�'ָ  ָ��ֶר; ָלַדַעת :ֶסָלה
ִ�י� ִויַרְ/נ� ִי1ְְמח� :�2ָ.� ַעִ�י� י�ד�'ָ   ִמי�ֹר ַעִ�י� ִתְ�,ֹט ִ�י ְלא2

ִ�י�  ֶאֶר; :�2ָ.� ַעִ�י� י�ד�'ָ  ֱאלִֹהי� ַעִ�י� י�ד�'ָ  :ֶסָלה ַ)ְנֵח� ָ��ֶר; �ְלא2
 ָ�ל א�ת� ְוִייְרא� ֱאלִֹהי� ְיָבְרֵכנ� :ֱאלֵֹהינ� ֱאלִֹהי� ְיָבְרֵכנ� ְיב�ָל� ָנְתָנה
 י"ק, עלינו לשבח :�ֶר; (ְפֵסי


